Informatiesysteem voor raad
30 maart 2019
Westvoorne - De VVD is verontrust over de informatieverstrekking naar de Westvoornse
gemeenteraad. De coalitiepartij wil dat alles is terug te vinden in een speciaal systeem.
Nu zijn de stukken voor agendapunten voor vergaderingen volgens de liberalen niet altijd compleet en
terug te vinden. ‘Het kan het democratische proces schaden of ernstig verstoren en het zou ertoe
kunnen leiden dat er foute beslissingen worden genomen.’ Het voorstel voor een Document
Management Systeem werd door de voltallige raad gesteund.
Bij bepaalde agendapunten moet de informatie nu worden gehaald uit de elektronische agenda
NotuBox, mails, weekberichten en de gemeentelijke website. Een Document Management Systeem is
eerder ‘een noodzaak dan wenselijk’. De VVD wil dat het dagelijks bestuur nog voor het zomerreces
met een voorstel komt voor een systeem waarin alle relevante stukken voor de raad terug te vinden
zijn. Voor het eind van het jaar zouden per onderwerp alle documenten van de afgelopen twee jaar
daarin moeten terug te vinden zijn.

Opbrengst blijft voor verenigingen
21 maart 2019
Westvoorne – De opbrengst van de inzameling van oud papier en karton bij de verenigingen in
Westvoorne blijft ten gunste van de verenigingen. Daar verandert met de minicontainers niets aan.
De gemeente Westvoorne betaalt alle onkosten voor de inzamelpunten bij de verenigingen en
ontvangt voor de opbrengst een bedrag van de afvalverwerker. De verenigingen krijgen een vaste
vergoeding per ingezameld ton oud papier en karton van 52,38 euro. Dit was voorheen ook het geval.
Iedereen kan dus oud papier en karton nog bij de verenigingen inleveren. Ook als de gemeente vanaf
april huis-aan-huis oud papier en karton via minicontainers gaat ophalen. Weigeren kan niet, maar de
bak inleveren is vanaf 1 juli mogelijk.

Oppositie wil huurverhoging stoppen
21 maart 2019
Westvoorne - De Westvoornse oppositie wil de verhoging van de huurprijzen van de gemeentelijke
accommodaties stoppen. PW en IBW vingen echter in de raadsvergadering bot.
Oppositiepartij Partij Westvoorne deed, gesteund door Inwonersbelang Westvoorne, een laatste
poging om de verhoogde huurprijzen volgend jaar terug te brengen naar het niveau van 2018. De
overige partijen steunden het voorstel van de oppositie niet. Ze stemden in met een
compensatiebedrag van 23.000 euro. De Westvoornse verenigingen worden de eerste twee jaar
gecompenseerd voor de verhoogde huurprijzen van de accommodaties. Daarna wordt er ook geld
voor vrijgemaakt, maar gaan tegelijkertijd nieuwe subsidieregels gelden waaraan ze moeten voldoen.
De Bridgeclub Westvoorne heeft 44 leden en gaat voor de bovenetage van De Man op vrijdagavond
van een bedrag van 2310 naar 5107 euro per jaar. Een stijging van 109 procent. ‘Schrikbarend,’
noemt voorzitter Ted Mak de huurstijging. Hij vreest voor de toekomst. ‘Als deze prijzen blijven en de
subsidie valt weg dan is dit de doodssteek voor de bridgeclub’.

De coalitiepartijen zien de compensatieregeling vooral als een tussenoplossing. Elke vereniging is
bovendien, nu al, afhankelijk van subsidie. ‘We zullen geen enkele vereniging de nek omdraaien en
altijd geven waar ze recht op hebben,’ aldus raadslid Marco Mentink (VVD). Wethouder Jorriena de
Jongh (GBW) belooft ambtelijke ondersteuning om de aanvragen in te vullen, mochten vrijwilligers
daar behoefte aan hebben. PW en IBW stemmen schoorvoetend in met toekennen van de
herstelsubsidie, omdat er anders niets voor de verenigingen voorhanden is.
Achttien verenigingen zijn dit jaar meer gaan betalen voor de huur van De Man en De Meander in
Oostvoorne en De Merel in Rockanje, omdat de huurprijzen van een dagdeel- naar een uurtarief
gingen. Dit moet een einde maken aan individuele en ongelijke prijsafspraken uit het verleden.
Daarbovenop komt nog een btw-stijging en inflatiecorrectie.

Uitslag waterschapsverkiezingen
21 maart 2019
Westvoorne – Waterschapspartij Hollandse Delta haalt in Westvoorne de meeste stemmen voor de
waterschapsverkiezingen. In totaal brachten 3331 kiezers hun stem erop uit.
De tweede partij was met 1071 stemmen de VVD, gevolgd door Hollandse Delta Natuurlijk (810), CDA
(427), PvdA (369), Water Natuurlijk (367),50PLUS (301), ChristenUnie (175), AWP niet politiek wel
deskundig (172) en SGP (44). Het totaal uitgebrachte geldige stemmen is 7159. Het gaat hier om een
voorlopige uitslag. Maandag 25 maart wordt het definitieve resultaat voor het hele stemgebied
bekend.

Forum ook in Westvoorne grootste
21 maart 2019
Westvoorne - Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet is ook in Westvoorne de grote
winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Hij staat op (bijna) gelijke voet met de VVD.
De twee zijn met grote afstand de grootste politieke partijen in de kustgemeente. Nieuwkomer FvD
haalt 1747 stemmen en is daarmee goed voor 24 procent van het aantal uitgebrachte stemmen. De
VVD scoort van oudsher goed in Westvoorne en doet het net iets beter. De liberalen krijgen 1802
stemmen (24,7%). Wel moeten ze een verlies van 4,5 procent met de vorige Provinciale
Statenverkiezingen incasseren. Het gaat om de voorlopige uitslag.
De overige politieke partijen moeten het in Westvoorne met aanzienlijk minder stemmen doen. Het
CDA is met 570 stemmen (7,8%) de derde partij in Westvoorne geworden, gevolgd door de PvdA
(7,6%), PVV (7%) en D66 (6,8%). De vier partijen boeken echter allemaal een verlies. Het CDA en
D66 verliezen allebei 4,2 procent en de PVV 8,8 procent. De PvdA verliest nog geen procent.
Het opkomstpercentage in Westvoorne is 61,36 procent en daarmee tien procent hoger dan vier jaar
geleden. In totaal brachten 7281 kiesgerechtigden een geldige stem uit.

Bijna geen leningen verstrekt
15 maart 2019
Westvoorne – Slechts weinig mensen lenen geld van de gemeente Westvoorne voor de aanpassing
van hun woning. De verstrekte duurzaamheidsleningen zijn op een hand te tellen.
In 2017 zijn twee gemeentelijke leningen, de duurzaamheids- en blijverslening, in het leven geroepen.
De duurzaamheidslening is het eerste jaar drie keer verstrekt. Inwoners leenden het geld voor het
plaatsen van kunststof kozijnen en dubbel glas, vloerisolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. Het
totaalbedrag van de verstrekte leningen bedroeg ruim 47.000 euro. Er is in de gemeentelijke begroting
een ton voor gereserveerd voor woningen met een WOZ-waarde lager dan 350.000 euro. Ook bestaat
de mogelijkheid om een bedrag van maximaal 50.000 euro te lenen voor het levensloopbestendig
maken van en woning, zodat ze op latere leeftijd in de woning kunnen blijven wonen. Van die
mogelijkheid maakte het eerste jaar helemaal niemand gebruik.
De gemeenteraad van Westvoorne wil mogelijk in april de duurzaamheids- en blijverslening opnieuw
bespreken en mogelijk aanpassen.

Bouwarchief overbrengen
15 maart 2019
Westvoorne - De gemeente Westvoorne gaat het bouwarchief aan het Streekarchief Voorne-Putten
overdragen. Het overbrengen van de dossiers uit de vorige eeuw is wettelijk verlicht.
Het gaat om de stukken van 1900 tot 1979 van de toenmalige gemeenten Oostvoorne en Rockanje.
Het streekarchief stelt eisen aan de dossiers van het bouwarchief voordat ze kunnen worden
overgebracht. De archieven worden eerst in het gemeentehuis van Westvoorne opgeschoond en
geordend. De eigen ambtelijke organisatie heeft er geen tijd voor om het archief over te dragen. De
gemeente huurt voor bijna 25.000 euro (exclusief btw) een extern, deskundig bureau in om alles te
inventariseren en in zuurvrije mappen onder te brengen.
Het bouwarchief van Oostvoorne en Rockanje had volgens de Archiefwet al naar het streekarchief
moeten worden overgebracht. Eerder had het archief aan de Rik in Brielle echter geen plaats. Ook
wilde de gemeente de stukken in huis houden om snel te kunnen raadplegen.
‘Orde in wanorde scheppen’
10 maart 2019
Westvoorne - Wethouder Jorriena de Jongh (GBW) van Westvoorne wil orde scheppen in de
gemeentelijke administratie. Verenigingen die haar accommodaties huren krijgen een contract.
Ze wil ‘in een onbeschrijflijke wanorde, orde scheppen.’ De verenigingen betaalden voor de ruimtes,
maar zonder een contract met de gemeente Westvoorne te hebben. ‘Er was niks geregeld,’ aldus de
wethouder. De huurprijzen van De Man en De Meander in Oostvoorne en De Merel in Rockanje
blijven daarom verhoogd. De Jongh blijft volledig achter haar voorstel staan. Het gaat haar dan ook
niet om het verhogen van de huren.
Met de nieuwe tarieven komt een eind aan individuele en ongelijke prijsafspraken. De verenigingen
zouden daar volgens de wethouder overigens zelf niets aan konden doen. Nu komt alles op papier te

staan en betalen alle verenigingen hetzelfde voor het gebruik van ruimtes. De verenigingen zijn dit
jaar van een dagdeel- naar een uurtarief gegaan. Die verandering betekent voor achttien verenigingen
tegelijkertijd een stijging van de huurkosten. In een geval gaat het om meer dan een verdubbeling van
de kosten en wel oplopend, met nog een andere vereniging, tot een verschil van bijna 3000 euro meer
per jaar.
De gemeente trekt de eerste twee jaar 23.000 euro uit om verenigingen financieel tegemoet te komen.
Voor de jaren daarna wordt ook geld gereserveerd, maar dan gaat voor de verenigingen tegelijkertijd
het nieuwe subsidiebeleid gelden. Vanuit de oppositie, maar ook coalitie, kwam er kritiek. ‘Wij zien er
het nut niet van,’ raadslid aldus Emma van Blom namens Partij Westvoorne.

Bak inleveren
8 maart 2019
Westvoorne - Niet iedereen in Westvoorne zit te springen op een minicontainer voor oud papier en
karton. De bak weigeren kan niet, terugbrengen pas na drie maanden.
De gemeente begint op 1 april dit jaar met het inzamelen van oud papier en karton. Inmiddels zijn bij
het gemeentehuis al tien reacties binnengekomen van mensen geen container willen. Vanaf 1 juli kan
de bak worden ingeleverd. ‘We willen het niet graag stimuleren, maar het kan,’ aldus wethouder Lies
van der Pol (D66). Het doel is dan om aan de landelijke doelstelling van 75 procent afvalscheiding te
voldoen. De inzamelpunten bij de verenigingen blijven bestaan. Voorheen haalden de verenigingen
altijd het oud papier en karton huis-aan-huis op en spekten daarmee de clubkas. Volgens Van der Pol
is dat de reden waarom veel critici eerst geen speciale bak wilden.

